
 
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde d. 3. november 2009 
 Kl. 19:15 
 
 
Vært:  Mødet holdes i Pilegården 
Referent: Henrik Herløv Jørgensen 
 
 
DAGSORDEN 
 
1. Alle Godkendelse af referat fra d. 6. oktober 2009 (referent Lars) 

 
2. Henrik L Økonomi 

a. overdragelse af kassererposten fra Søren til Henrik L. 
b. restanter 2007 og 2008 sendt til inkasso.  
c. restanter 2009 

 
3. alle  Vejprojekt  

a. konklusion på mødet med Hartvig 
b. processen fremadrettet 
c. orientering til nabogrundejerforeninger 
d. udarbejdelse af div. breve til medlemmer 

 
 

4. alle Ex.ord. generalforsamling 2009 
a. formulering af bestyrelsens forslag 
b. sammenfatning af materiale 
c. tryk og omdeling 
d. stakeholders, f.eks. eksterne deltagere 

 
5. Jesper Trekanten 

 
6. Henrik H. Veje og fortove 

 
7. alle   Evt. 

 
 

 
REFERAT 
 
Ad.pkt. 1 Referatet er i princippet godkendt over e-mail men foreligger ikke i endelig version. . 

Deadline indeværende uge. 
Lars 

 
Ad.pkt.2 Økonomi 

a. Overdragelse er aftalt mellem Søren og Henrik L. 
b. 2 restanter fra 2008 er sendt til inkasso via advokaten 
c. 2009 indbetalinger: der mangler ca. 15 indbetalinger. Der sendes rykker ud. 

 



d. Løn til pladsmanden skal udbetales i løbet af november. 
e. Bestyrelsesmedlemmers udlæg skal afregnes i indeværende år. 

  
   
Ad.pkt. 3 Vejprojekt 

a. Godt møde og vi har god tillid til projektet. Vi følger Peter Hartvigs anbefaling og 
vælger en kombination af 2 entreprenører med hver deres spidskompetencer.  
Peter Hartvig går videre med aftalerne.  
Projektets pris kan vise sig at blive kritisk i forhold til finansieringsmuligheder. 
Men vi lægger vægt på, at der er hensat et større beløb til uforudsete udgifter. Vi 
skal kigge nærmere på merprisen for overkørsler ift. om det skal være en del af 
projektet. 
Omkring asfalt er der nogle justeringer, idet tilbudsgivere har regnet på en ringere 
asfaltblanding. 

b. Der skal udarbejdes generalforsamlingsmateriale i indeværende uge. 
c. Udsættes 
d. De bliver udformet når det er aktuelt. 

 
 
Ad.pkt. 4 Ex.ord. generalforsamling 2009 

a. Bestyrelsens forslag er handlet af over mail og godkendt. Det består af 
indkaldelse, projektbeskrivelse, omkostningsbeskrivelse samt 
finansieringsbeskrivelse. 

b. Vi sammenfattede materialet ud fra den bearbejdning som der er sket i den 
forløbne måned 

c. Jesper samler materialet og sender det til kopiering. Omdeling i den kommende 
weekend. 

d. Bjørn Nielsen, Rialtoadvokaterne har givet tilsagn om deltagelse 
Peter Hartvig har givet tilsagn om deltagelse 

   
        
Ad.pkt. 5 Trekanten 

a. Graffiti igen. Det bliver som sædvanligt fjernet hurtigst muligt. 
 
 
Ad.pkt. 6 Veje & fortove 
  Helt undtagelsesvis intet at berette 
 
 
Ad.pkt. 7 Eventuelt 

a. Busruten nr. 684 som kører via Fuglsang Alle: Bestyrelsen undrer sig over at vi 
ikke er blevet hørt omkring dette, eller i det mindste informeret. Det er vores 
synspunkt at det er et stort indgreb for beboerne at der nu kører en servicebus på 
Fuglsang Alle.  
Frank undersøger sagen yderligere  
 

 
 
 
 
Ref. 
Henrik Herløv Jørgensen 
4. november, 2009 


